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,rBez GMO"

Prohlášení dodavatele, vzor
dle St,hndardu ,,Bez GMO" o souladu s legislativou EU 7829/2O03 a

1830/2003 o geneticky modifikovaných organismech, pro:

Potravinářské přísady a pomocné látky

Příloha č. 2

Název dodavatele TREWlT s.r.o lC: 26276429
Jméno odpovědné osoby: lng. Miroslav Duda, CSc Telefon: 732767I77
Ulice a číslo popisné: Za Dvorem 305 E-mail trewit@trewit.cz
Město, PSč: 7631,4 zlín Štípa Země Česká republika

Potvrzujeme, že následující produkt a všechny jeho složky
Název produktu Všechny výrobky produkované pod registračním číslem

výrobce alfa CZ80O2t4 -1,

Ev. číslo produktu:
Specifikace produktu Doplňkové krmiva, minerálníkrmiva a li zy
Obsa hující tyto složky:
Osvědčení,,Bez GMO" xNe Ano číslo osvědčení
Poslední orga nism us(y)

schopný(né) reprodukcex
3

* Uved'te posledníorganismus schopný reprodukce pro všechny složky produktů, použité ve výrobě.

K dispozici jsou doklady o splnění požadavků v bodech 1 až 3 výše pro výše uvedený produkt, je dodržován Standard
"Bez genetické modifikace". Se zákazníkem je smluvně sjednáno, že budou ihned předány informace v případě, že toto
prohlášení bude změněno nebo zrušeno.
Beru na vědomÍ, Že certifikační nebo licenční orgán může ověřit správnost tohoto Prohlášení a odebrat vzorky pro
ověřovací analytický rozbor.

Jméno: l Miroslav Duda CSc. Pozice: atel
Místo a
datum:

Ve Zlíně
0I.0L2021,

s

§.r"{}"
Z!ín, Štípa, Za Dvorein 305

P§Č 763 }4.

p.rllpJČO: ?"821 6429, DIČ: čZi62"7 6429

1 Produkt, potraviny a potravinové přísady, používané k výrobě neobsahují geneticky modifikované organismy
(GMO) a nejsou z nich vyrobeny. Přenos z geneticky modifikovaných organismů je tolerován v případě, že GMo je
schválen pro potraviny v EU a nebyl překročen limit 0,1 % na látku, popř. jsou k dispozici výsledky analýz pro šarže,
získané dle standardu Bez GMO" a žádnou etickou modifikaci

2. Je-li potravina nebo složka potraviny živočišného původu, nebylo v požadovaném časovém období, uvedeném ve
Standardu ,,Bez GMO" zvířatům dáno žádné krmivo z modifikovan nlsmu

3 Nejsou pouŽÍvány žádné potráviny, potravinářské složky, pomocné látky nebo jiné látky vyrobené z GMo
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